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Γ���á^ËÂ�àe�á^ÛnÂΣτ� �

  .. عثمان بن عفان رضي اهللا عنه.بلتنيذو النورين، واخلائف ذو اهلجرتني، واْلُمَصِلي إىل الق

اء؛ حظه من النهار اجلود والصيام، ومن الليل غالب أحواله: الكرم واحلياء، واحلذر والرج
ُمَبشرًا باحملن  -رضي اهللا عنه- السجود والقيام، ُمَبشٌر بالبلوى، وُمَنعٌم بالنجوى، كان 

والبلوى، حمفوظًا فيها من اجلزع والشكوى، يتحرز من اجلزع بالصرب، ويتربر يف احملن بالشكر، 
وببذله لعباد اهللا متصدقًا متنفًال، وحلظ نفسه منه متقلًال،  كان باملال إىل اهللا َرضاًء ُمَتوِصًال،

  ويف لباسه متعلًال، رضي اهللا عن عثمان!
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1 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  أّما بعُد..والصالة والسالم على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. رب العاملني مَد ِهللا احلَ 

وأسأل اهللا جل جالله أن جيمعنا ذا احلب يف ظل عرشه وبرأ الَنسمة إين أحبكم يف اهللا، (فإخويت يف اهللا.. والذي فلق احلبة 
  .)الوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحٍد غِريك شيئً يوم ال ظل إال ظّله، اللهم اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله 

  أحبيت يف اهللا ،،،

  كيف حالكم مع اهللا؟

 إخويت ،،،

، بعد حياته مع عشنا سنتني من اخلالفة ني، مع أيب بكر، رضي اهللا عنه،يف سياق حياتنا مع الصحابة، رضوان اهللا عليهم أمجع
 مو..هذا الس -ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلمصل-النيب 

 ،هللا، وأدبهوبذله يف سبيل ا ،وكرمه ،وتواضعه ،وتقواه ،وورعه ،بيقينه : أبو بكر رضي اهللا عنهإنين حني أختيل هؤالء الرجال
  بعبادته وإخباته وخشيته وبكائه. ، وبره بأصحابه، حني أرى أبا بكر رضي اهللا عنهوإخوانه ρواحرتامه لرسول اهللا 

 َبكاء خبطني أسودين يف خديه..ألرى يف عمر البطولة والشجاعة والعدل واحلسم، مث نراه  مث أنتقل إىل عمر رضي اهللا عنه،
يُقدم له طعام إدامني فيأباه، ويقول: ألعيشن الشظف   ة.. ويزهد يف اجلديد..ثياب مرقع نشيج للبكاء ُيسمع يف آخر املسجد.. زهد..

   .، ألدرك الرغد الذي يعيشانه اآلنكما عاشاه

{{{{{{{è_[[à{{{{{{{{{è_�JJJJ[à©�à  

حني يعيش اإلنسان مع هذه النماذج ماذا يفعل؟ ماذا يقول؟ كيف بنا إن قورنـّا بنعال هؤالء؟ بل برتاب.. بغبار نعاهلم؟ كيف 
كيف و .. وماذا نقول؟.. أين نذهب حنن؟.. وحنن نطلب متكيًنا كذاك التمكني، ونطلب جنة طلبها هؤالء؟ ،بنا إذا قورنت األمة اليوم

  �نعيش؟
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2 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

  إخويت ،،،

بشر.  ن بشٍر مثلكم عاشوا احلياة مثلنا..إنين لست أحدثكم عن أنبياء معصومني، وال عن مالئكة مقربني، إنين أحدثكم ع
موا به، مهما حتدثنا عن عظمتهم، عن قدرهم، عن مكانتهم، ولكن ملا عاشوا هذا الدين عظُ  كر وعمر كانوا بشرًا كسائر البشر..أبو ب

  وإال فقبل اإلسالم مل يكونوا شيًئا يُذَكر. ن أخالقهم، فكل هذا صنعه اإلسالم!اهلم، ععن أفع

Γ���á^ËÂ�àe�á^ÛnÂΣτ� �

بلتني، عثمان بن عفان ُمَصِلي إىل القلنورين، واخلائف ذو اهلجرتني، والْ ذو ا وثالث القوم القانتُ  تعالوا لننتقل إىل الثالث..
[المائدة: {ثُم اتـَقوْا وآَمُنوْا ثُم اتـَقوْا وَأْحَسُنوْا َوالّلُه ُيِحب اْلُمْحِسِنيَن}  ملوا الصاحلات،وا وعكان من الذين آمن  رضي اهللا عن عثمان

َة َويـَْرُجو رَْحَمَة رَبِه {َأمْن ُهَو قَاِنٌت آنَاء اللْيِل َساِجداً َوقَائِماً َيْحَذُر اْآلِخرَ  ، ذكر بن كثري أن هذا نُِقل بالتواتر أن اآلية نزلت فيه:]93
  .]9الزمر: [ ُقْل َهْل َيْسَتِوي الِذيَن يـَْعَلُموَن َوالِذيَن َال يـَْعَلُموَن ِإنَما يـََتذَكُر ُأْوُلوا اْألَْلَباِب}

بالبلوى،  َبشرٌ حظه من النهار اجلود والصيام، ومن الليل السجود والقيام، مُ  : الكرم واحلياء، واحلذر والرجاء؛غالب أحواله
ُمَبشرًا باحملن والبلوى، حمفوظًا فيها من اجلزع والشكوى، يتحرز من اجلزع بالصرب، ويتربر يف احملن  - رضي اهللا عنه-وُمَنعٌم بالنجوى، كان 

يف لباسه متعلًال، رضي اهللا عن منه متقلًال، و بالشكر، كان باملال إىل اهللا َرضاًء ُمَتوِصًال، وببذله لعباد اهللا متصدقًا متنفًال، وحلظ نفسه 
  عثمان!

، رقية بنة النيبإىل احلبشة، فارًا بدينه، ومعه ا كان من السابقني األولني، صلى إىل القبلتني، وهاجر اهلجرتني، هو أول من هاجر
غنائم كأنه َشِهد، ومن أهل بيعة خلفه، وقسم له يف ال ρ، ُعد من البدريني ألن الرسول ρرضي اهللا عنها، فلذة كبد حبيبنا رسول اهللا 

  الرضوان، ُعد من أهل بيعة الرضوان، ومل حيُضرها ألنه كان يف مكة يفاوض أهل مكة وحبسوه.

 :يف اجللوس لُيمرضها، وقال له ρمرضت، فأذن له رسول اهللا  ρر أن زوجته رُقية بنت رسول اهللا كان سبب غيبته عن بد
  ، وضرب له بسهمه من غنيمتها. ]3706صحيح الترمذي:  –[صحيح  "لك أجر رجل َشِهد بدرًا"

=JJá^ÛnÂ�‚è�å„â  

أهل مكة دعا عثمان إىل  ρعن أنس قال: ملا أرسل رسول اهللا من احلديبية إىل مكة،  ρرضوان فبعثه رسول اهللا أما بيعة ال
 "هذه يد عثمان"على األخرى وقال: أصحابه إىل البيعة، وقال إن عثمان يف حاجة هللا ورسوله فضرب بإحدى يديه  ρرسول اهللا 

  لعثمان خري من أيديهم ألنفسهم.  ρ، فكانت يد رسول اهللا ]3706صحيح الترمذي: -[صحيح



 

www.yaqob.com                     _26أصلي وفصلي                                                                                            

________________________________________________________________________________  

             

 

3 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

احلياء يف األمة  غري مرة، فأُثرِي ماله وكثر، وكان عثمان رجلَ  وتويف رسول اهللا وهو عنه راض، وبشره باجلنة، ودعا له باخلصوصِ 
ن إذا كان احلياء ُخُلق اإلسالم فإن مِ  ]3389صحيح ابن ماجه: -[حسن دين ُخُلق وُخُلق اإلسالم الحياء"إن لكل ": ρقال رسول اهللا 

أخص صفات عثمان احلياء، كانت له شفقة ورمحة ورأفة على املسلمني، فلما َوِيلَ زادت رمحته وتواضعه ورأفته برعيته، كان يُطِعم طعام 
  اإلمارة، وجيعل لنفسه اخلل والزيت. 

Âá^ÛnÂ�^Ú�Õ]…�_�^Úæ�JJá^Ûn==� �

 ا وعبيدها، وأمتمن فعل مثلما فعل  األلف خبمسني فرًسا. جهز جيش العسرة بتسعمائة ومخسني بعريًا بأحالسها وأقتا
ن شرتى بئر رومة خبمسة وثالثني ألفـًا وسبلها (جعلها يف سبيل اهللا)، له ممحل على ألف بعري وسبعني فرًسا، اقال قتادة: ، عثمان؟

  رضي اهللا عن عثمان، ولعن اهللا من لعنه، وغضب اهللا على من افرتى عليه وآذاه. ..أفعال اخلري وأنواع الرب ما ال ُحيصى، عثمان

سبحان اهللا العظيم  - عثمان، وبر عثمان، وتلطف عثمان تعالوا لنبدأ من األول، وإن كان قد غلبين احلماس واالنفعال لطيبة 
 "ما َضر عثمان ما عمل بعد اليوم" :يه؟ كيف يُطَعن فيه ورسول اهللا قالف يُطَعن فيه والرسول رضيه البنتَ اهللا عن عثمان، كي يرض - 

  ؟]3701صحيح الترمذي: –[حسن

//[á^ÛnÂ�çâ�àÚ�//� �

رشي األموي. اهللا وأبو عمرو الق أبو عبد ،هو عثمان بن عفان بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس بن عبد مناف بن قصي
يف جده عبد مناف، فهو أقرم إىل رسول اهللا بعد علي بن أيب طالب، امسه يف اجلاهلية واإلسالم عثمان، وكان  ρمع رسول اهللا جيتمع 

اهللا واكتىن به تربكــًا بأن جده النيب، فكناه املسلمون  ولًدا مساه عبد ρلما ولدت له رقية بنت رسول اهللا ، ف)أبا عمرو(يُكىن يف اجلاهلية 
  ).اهللا عبدأبا (

بن عبد مشس بن عبد مناف، أسلمت رضي اهللا عنها. وأمها البيضاء أم حكيم ابن حبيب ابن ربيعة اأروى بنت كريز  :أمه
  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم.صلاملطلب عمة رسول اهللا  بنت عبد
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4 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

/��äjÏ×Ž}�Ì‘æ/� �

   كيف كانت أوصافه اخلِلقية، "شكله"؟

طول، قلنا نتعمد يف كل صحايب أن نذكر أوصافه اخلِلقية جسمه.. شكله لريزقنا ربنا سبحانه سيدنا عثمان كان معتدل ال
  .ρوقف، فنعرفه على حوض رسول اهللا لنرزق رؤيته يف امل ،وتعاىل رؤيته يف املنام

راكب والناس سيدنا عمر كان أطول، كان كأنه و  ن سيدنا أبا بكر كان طويالً (قلنا أ اجدً  ، ليس طويالً معتدل الطولكان 
   .ا، ال بالطويل البائن وال بالقصريوال قصريً  ميشون جبانبه)، سيدنا عثمان كان معتدل الطول، مل يكن طويالً 

   .له حلية عظيمة .. كانتكثيف اللحيةوكان 

   .نهرضي اهللا ع .. ان مجيًال، حسن الوجهحلو وجهه مجيلة)، تقاطيع(كما يف العادة تقول  -رضي اهللا عنه- حسن الوجه

يعين العرب  أبيض ،كان أبيض  بكر رضي اهللا عنه ن سيدنا أباأنقول  ،كان آدم (قلنا قبل ذلك مرتني وهذه الثالثة  ..أسمر
دم، لكن سيدنا عثمان كان شديد األدمة يعين نقول عليه أمسر نقول عليه يف عرفنا بيض شاهق كان سيدنا عمر آأ ،يقولوا عليه أصفر
  أمسر ليس أسود).

   ..َخيِضب بالُصفرة أكتافه عريضة رضي اهللا عنه، ..بين المنكبين د مابعي

 ،.. كان رجًال.. هذا كالم السائب قال: كان رجًال مربوًعارأيته فما رأيت بعد رسول اهللا أمجل منه،  كان مجيالً  قال السائب:
شرة، خفيف اجلسم، عظيم اللحية طويلها، أمسر اللون،  ليس بالقصري وال بالطويل، حسن الوجه، أقىن األنف من أمجل الناس، رقيق البَ 

بعيد ما بني ، كثري الشعر ذو ُمجٍة أسفل من أذنيه، (كان شعره طويال حىت أكتافه) ضخم الكراديس، (قلنا الكراديس جمامع العظم)
ا شعرا يف صدره، و يف أكتافه، شعرً  كان أعداؤه يسمونه نعثًال (ألن شعر جسمه كثري وجتد  ،ويكثر شعر رأسه وحليته ،املنكبني، أصلع
  بست سنني.  ρ)، وكان أصغر من النيب ا يف يديه، لكثرة الشعر يسمونه "نعثل"ا يف رجليه، شعرً يف ظهره، شعرً 
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5 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

/�JJJäi^qæ‡�/� �

)، رقية وأم  ρن لسيدنا النيب فقد توفيت بنتا ،تزوج مثاَين نساء. (طبًعا مع املوت والتطليق سيدنا عثمان ابن عفان رضي اهللا عنه
   .كلثوم ابنيت النيب

  تزوج رقية أوالً  - 1
   .أم كلثوم ρجه رسول اهللا فلما ماتت زوّ  - 2
  .ا فتزوج بعدمها فاختة بنت غزوانفماتت أيضً  - 3
  .أم عمرو بنت زندب - 4
  .فاطمة بنت الوليد بن عبد مشس بن املغرية - 5
 لبنني بنت عيينة بن حصن الفزارية..أم ا - 6
  .ويةرملة بنت شيبة بن ربيعة.. أم - 7
  كلبية.  ..مث تزوج يف النهاية نائلة بنت الفرافصة - 8

/�JJJåõ^ße_�/ 

   د ستة عشر تسعة ذكور وسبع إناث.سيدنا عثمان كان له تسعة أبناء وسبع بنات، رزقه اهللا من األوال

هاجرت مع زوجها ولد قبل اهلجرة بعامني، وأخذته أمه عندما :  ρبنت رسول اهللا  رقية رضي اهللا عنهااهللا ابن السيدة  عبد
عثمان إىل املدينة، ويف أوائل احلياة يف املدينة نقره الديك يف وجهه قرب عينيه، وأخذ مكان نقر الديك يتسع حىت طَمر وجهه ومات 

   .ة من اهلجرة، وكان عمره ست سنواتيف السنة الرابع

  .مللك. هؤالء الذكورا اهللا األصغر، عمرو، خالد، أبان بن عثمان، عمر، الوليد، سعيد، عبد مث عبد

  ، هؤالء أوالده وبناته. )مرمي، وأم سعيد، وعائشة، ومرمي الصغرى، وأم البنني، وأم أبان، وأم عمرو(اإلناث سبع: 
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6 عثمان بدري، رضواني، شهيد مرضي

Γ�[á^ËÂ�àe�á^ÛnÂ�Ü×‰_�ÌéÒ�Σ� �

، ρاهللا  بن العوام، فدخال على رسولبن عفان، وطلحة بن عبيد اهللا على إثر الزبري اعن يزيد بن رومان قال: خرج عثمان 
فعرض عليهما اإلسالم، وقرأ عليهما القرآن، وأنبأمها حبقوق اإلسالم، ووعدمها الكرامة من اهللا، فآمنا وصدقا، فقال عثمان: يا رسول 

مبكة،  أيها النيام ُهبوا فإن أمحد قد خرج :اهللا قد قدمت حديثـًا من الشام، فلما كنا بني معان والزرقاء، وحنن كالنيام إذا مناٍد ينادينا
  فقدمنا فسمعنا بك، وكان إسالم عثمان قدميًا قبل دخول املسلمني إىل دار األرقم بن أيب األرقم. 

، سيدنا أبو هو أبو بكر رضي اهللا عنه ρ. وأخذه.. وأدخله على رسول اهللا يُذكر أن الذى دعاه.. وساقه.. وقاده.. ومحله.
  وقبل عثمان يف أول جملس. ،عرض عليه اإلسالم ρوسيدنا النيب  ،ρنيب ا عثمان وأدخله على سيدنا البكر هو الذي أخذ سيدن

وقال:  ،فأوثقه رباطـًا (ربطه بشدة) ،أخذه عمه اَحلكم بن أيب العاص بن أُمية ما أسلم عثمان بن عفان رضي اهللا عنهعند
وكيف تفعل؟ "، فقال عثمان: "ن هذا الدينواهللا ال أحل قيدك أبًدا حىت تدع ما أنت عليه م  دين ُحمَدث؟ىلإأترغب عن ملة آبائك "

. (قال ماذا تعمل لو أنين مل أترك هذا الدين.. أنا لن أفارق هذا الدين أبًدا) فلما رأى اَحلكم صالبته يف "واهللا ال أدعه أبًدا وال أفارقه
  دينه تركه. فكان عثمان ممن هاجر من مكة إىل أرض احلبشة.

نه ليس الذين هاجروا هم املستضعفني فقط، هاجر أناس من أكرب اهلجرة إىل احلبشة أ رية يف مسألةوأنا قلت يف كتاب الس
هاجر اهلجرة األوىل، وعاد وهاجر  ى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم،صلوقت منهم سيدنا عثمان وبنت النيب قبائل قريش يف هذا ال

 "إن عثمان ألول من هاجر إلى اهللا بأهله بعد لوط" :ρ قال رسول اهللاو  ،ρ معه زوجته رقية بنت رسول اهللا اهلجرة الثانية، ويف املرتني

. قال ابن هشام يف كتاب السرية.. السرية النبوية البن هشام: ذِكر من أسلم من الصحابة بدعوة أيب ]3181: السلسلة الضعيفة–ضعيف[
  أيب بكر. الرمحن وسعد وطلحة فأسلم عثمان بن عفان بدعوة أسلم عثمان والزبري وعبد :بكر
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  ؟له يف مدحه آثار ρالرسول  ،سيدنا عثمان - 
 . كثرية وطويلة  ..بالطبع نعم - 

  .منها

íÓñø¹]�äßÚ�êvjŠi==JJ� �

صلى اهللا عليه وسلم مضطجًعا في بيتي، كاشًفا عن  - صل عليه-: "كان رسول اهللا عن عائشة رضي اهللا عنها قالت
لت ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال، فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك، فخذيه، أو قا

.. : وال أقول ذلك في يوم واحد-راوي احلديث- قال محمد  وسوى ثيابه. ρفتحدث، ثم استأذن عثمان فجلس رسول اهللا 
خل وخرج، مث سيدنا عثمان. ال.. يف أيام متعددة، يف مرات (يعىن ليس أن سيدنا أبو بكر دخل وخرج، مث بعد ذلك سيدنا عمر د

)، فلما خرج قالت عائشة: يا رسول اهللا دخل أبو بكر فلم من هيئته ρفدخل عثمان فتحدث بعد أن عدل رسول اهللا  متفرقة،
ل: "أال أستحيي من تـََهتش له ولم تباِله، ثم دخل عمر فلم َتهتش له ولم تباِله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقا

   .]2401صحيح مسلم: –[صحيح رجل تستحيي منه المالئكة؟"

  !سبحان اهللا العظيم ..!"تستحيي منه المالئكة" !..سبحان اهللا العظيم

 وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن ال يبلغ إلي حاجته" ،"إن عثمان رجٌل َحييّ  يف رواية أخرى يف مسلم أيًضا

   لو رآين ذه اهليئة لن يتكلم على راحته). ،(عثمان يستحيي ]2402لم: صحيح مس–[صحيح

�å†�eρ�íß¢^e� �

صلى اهللا عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو  -صل عليه- "بينما رسول اهللا  وعن أيب موسى األشعري قال:
(كان أحد يستأذن، قال له: أدخله وبشره جنة متِكٌئ يركز بعود معه بين الماء والطين، إذ استفتح رجل فقال: افتح وبشره بال

فإذا أبو بكر، ففتحت له وبشرته بالجنة، قال ثم استفتح رجل آخر فقال: افتح له وبشره بالجنة، قال: فذهبت  باجلنة)، قال:
بلوى فقال: افتح وبشره بالجنة على  ρفإذا هو عمر، ففتحت له وبشرته بالجنة، ثم استفتح رجل آخر، قال: فجلس النبي 

تكون. قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت وبشرته بالجنة. قال: وقلت الذي قال، فقال: اللهم! صبًرا، أو قال: اهللا 
  (ُبِشر بأنه سُيبتلى) ]2403صحيح مسلم: –[صحيحالمستعان" 
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هللا عليه وسلم ُأحًدا ومعه أبو بكر وعمر صلى ا - صل عليه- "صعد النبي  وعن قتادة أن أنس رضي اهللا عنه حدثهم قال:
صحيح البخاري: –[صحيح فليس عليك إال نبي، وصديق، وشهيدان" -أظنه: ضربه برجله- فقال: اسكن أحد  ،وعثمان، فرجف

3699[.   

  . ρ.. النيب "نبي"

  .. أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه."صديق"

  .رضي اهللا عنهما .. عمر وعثمان،"شهيدان"

ا يفعل من ُيسيء إىل سيدنا عثمان أمام هذه األحاديث، وأمام هذه اآلثار، وأمام هذه اآليات، ماذا يفعل من ال أدري ماذ
  ؟!دنا عثمان بعد ما مسعنا ورأينا..ينتقص سي

  إخويت ،،،

  سنبقى مع عثمان حلقات كلها بركة إن شاء اهللا.

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا

  والسالم عليكم ورمحة اهللا.                            


